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το 1714... ξαναρχίζει ο πόλεµος α-
νάµεσα στην Τουρκία και τις Αυ-
στρία, Ρωσία και Βενετία. Το αποτέ-
λεσµα είναι να εκδιωχθούν οι Βε-
νετσιάνοι από Πελοπόννησο και η
χώρα να υπαχθεί στους Οθωµα-
νούς. Η διαφορά για τους Έλληνες
δεν ήταν πολύ µεγάλη.
το 1859... γεννιέται σε αρχοντικό
της Πλάκας ο ποιητής και πεζογρά-
φος Γεώργιος ∆ροσίνης.
το 1868... ο Γλάδστον γίνεται πρω-
θυπουργός της Βρετανίας στην
πρώτη από τις τέσσερις εκλογικές
του νίκες. Είχε διατελέσει ύπατος
αρµοστής των Ιονίων Νήσων
(1858) και συνηγόρησε στο να α-
ποδοθούν στην Ελλάδα η Θεσσα-
λία και η Άρτα.
το 1883... γεννιέται ο αρχιστράτη-
γος και πρωθυπουργός Αλέξαν-
δρος Παπάγος.
το 1898... φτάνει στα Χανιά και α-
ναλαµβάνει Ύπατος Αρµοστής
Κρήτης, εκ µέρους των Μεγάλων
∆υνάµεων ο διάδοχος πρίγκιπας
Γεώργιος.
το 1919... ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός Ελευθέριος Βενιζέλος αναχω-
ρεί για το Παρίσι, µε σκοπό να πα-
ραβρεθεί στον καταρτισµό της ορι-
στικής Συνθήκης Ειρήνης µε την
Τουρκία, της Συνθήκης των Σε-
βρών.
το 1921... συγκίνηση και διαµαρ-
τυρίες προκαλεί η είδηση της από-
πειρας δολοφονίας εναντίον του
ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.
το 1923... πραγµατοποιήθηκε στις
Στήλες του Ολυµπίου ∆ιός το συλ-
λαλητήριο των φιλοβασιλικών ορ-
γανώσεων. Στα επεισόδια που ακο-
λούθησαν σκοτώθηκαν 8 άτοµα
και τραυµατίστηκαν 16.
το 1929... παραιτείται ο Πρόεδρος

της ∆ηµοκρατίας, Παύλος Κου-
ντουριώτης, για λόγους υγείας. Α-
ντικαταστάτης του εκλέγεται ο Αλέ-
ξανδρος Ζαΐµης
το 1930... Κονδύλης και Παπανα-
στασίου αποφασίζουν να συνεργα-
στούν, αντιπολιτευόµενοι την κυ-
βέρνηση του Βενιζέλου.
το 1940... το χαρµόσυνο άγγελµα
της απελευθέρωσης του Αργυρο-
κάστρου µεταδίδεται σε ολόκληρη
την Ελλάδα µε τυµπανοκρουσίες.
το 1970... το ζεύγος Κωνσταντίνου
και Αµαλίας Καραµανλή υποβάλ-
λει αγωγή διαζυγίου σε γαλλικό
δικαστήριο.
το 1991... η Άγκυρα εκφράζει την
αντίθεσή της σε ενδεχόµενη ένταξη
της Ελλάδας στη ∆υτικοευρωπαϊκή
Ένωση (∆ΕΕ), χωρίς την ταυτόχρο-
νη ένταξη της Τουρκίας.
το 1992... ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι,
πολλοί Έλληνες έµποροι παραβιά-
ζουν το εµπάργκο κατά της Γιου-
γκοσλαβίας, µεταφέροντας καύσι-
µα µέσω Βουλγαρίας και Ρουµα-
νίας.
το 1995... σταθεροποιηµένη είναι η
κατάσταση της υγείας του πρωθυ-
πουργού Ανδρέα Παπανδρέου,
που νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Καρ-
διοχειρουργικό Κέντρο, σύµφωνα
µε τα ιατρικά ανακοινωθέντα.
το 1996... το Νόµπελ εναλλακτικής
ιατρικής παραλαµβάνει στη Σουη-
δία, ο Έλληνας οµοιοπαθητικός,
Γιώργος Βυθούλκας.
το 2002... ο γ.γ του ΟΗΕ παραδίδει
στην ελληνοκυπριακή και την
τουρκοκυπριακή πλευρά το ανα-
θεωρηµένο σχέδιο του για την επί-
λυση του Κυπριακού. Η ελληνο-
κυπριακή πλευρά διαπιστώνει βελ-
τιώσεις σε σχέση µε το αρχικό κεί-
µενο.

Σαν σήµερα

Oι ετήσιες µετακινή-
σεις, νοµαδικών
και ηµινοµαδικών

οµάδων, κτηνοτρόφων,
προς τα νότια χειµαδιά,
µέσα από τα µονοπάτια
και τις ορεινές διαβάσεις,
προς την βλαχόστρατα
τού Καλλιδρόµου, πού ή-
ταν πάντα και η ζωτική
αρτηρία, πού αιµατοδο-
τούσε και αναζωογονούσε,
µε νέες οµόαιµες, οµό-
δοξες, οµόγλωσσες, συ-
µπαγείς δυναµικές οµάδες
συνοικιστών, τις πεδινές
κυρίως περιοχές, κατά τον
άξονα Β. Ν. από τα βουνά
τής Ηπείρου, στα νότια,
πού υφίσταντο κατά και-
ρούς, καταστροφές, επι-
δροµές, αφορίες, λοιµικές
νόσους, επιζωοτίες, µε κα-
τάληξη τήν ερήµωση και τήν ολιγανθρωπία.

Η Ελάτεια, εκτός τής επίκαιρης θέσης, αλλά και λόγω
τής εύφορης θέσης της, δέχτηκε, από τής σχηµατοποιήσε-
ως τού Νέου Ελληνικού κράτους και τήν δηµιουργία, τού
∆ήµου Ελατείας, µεγάλο αριθµό από ποιµένες σκηνίτες, α-
φού είναι γνωστόν ότι στα εύφορα µέρη, η ζωή απεχθάνε-
ται τα κενά και τα αναπληρώνει. Για πολλά χρόνια στα πέ-
ριξ, αλλά και µέσα στήν πόλη, υπήρχαν οι βεργόπλεχτες
ποιµενικές καλύβες (Φωτο 1), όσων επέλεγαν να παραµεί-
νουν, εκεί, αλλά και σε κοντινά βοσκοτόπια, κυρίως Σαρα-
κατσαναίων, οι οποίοι µέσα, από τήν επιρροή, τού κοινω-
νικού περίγυρου, δέχτηκαν και µικτούς γάµους, εντάσσο-
ντας και εµπλουτίζοντας, µε τήν δική τους κουλτούρα,
τήν τοπική παράδοση. Έτσι πολλές οικογενειακές συνδέ-
σεις, αλλά και αυτών, πού δεν προσχώρησαν στήν λογική,
τής οµαδοποίησης και συλλογικότητας, παραµένοντας
στα οικεία. Η γνωστή δυσκολία, πού προκύπτει από τα
δηµοτολόγια, λόγω τής ατελούς τηρήσης, αποφυγής τών
υποκειµένων σε εγγραφή, η καταχώρηση µόνον αρρένων
κ.λ.π., δυσκολεύουν ασφαλή έρευνα και χαρτογράφηση
κοινωνικών οµάδων. Όµως διάσπαρτα άλλα, σπαράγµατα
εγγράφων, προφορικές καταθέσεις, αλλά και δείγµατα κα-
θηµερινής ζωής χαρακτηριστικά, όπως υφαντά, ενδυµα-

σίες, ξυλόγλυπτα κ. α., εί-
ναι οδηγητικός µίτος και
εργαλεία, ανίχνευσης και
ταυτοποίησης, τών συνοι-
κιστών, µεταξύ τών άλλων,
τών Σαρακατσάνων και σ
αυτά, επικεντρώνεται η έ-
ρευνα αυτή, αλλά και
στην διάσωσή τους, από
τήν φθορά και τήν απα-
ξίωση. Φαίνεται εξ αυτών
δε, πόσο ότι η Ελάτεια και
η Χώρα της, έχει δεχθεί
και εντάξει, στον κοινωνικό
της περίγυρο, µεγάλο α-
ριθµό από τούς αρειµάνι-
ους και πεισµατικά προση-
λωµένους, στούς αρχέγο-
νους κώδικες τους, νοµά-
δες αυτούς ποιµένες, πού
δεν τούς εµπόδισε όµως,
να ανέλθουν γρήγορα,
στα ανώτερα διοικητικά

και αργότερα οικονοµικά και επιχειρηµατικά κλιµάκια. Η
κατάταξη και καταλογογράφηση τους, είναι θέµα, θελκτι-
κό και δύσκολο, µε πολλά αβέβαια, πενιχρά ίχνη και στοι-
χεία, ελπίζουµε αν µάς δόσει ο Θεός καιρόν, να ολοκληρω-
θεί, ώς δοκίµιο προς διόρθωση σύντοµα. Θα σηµειώσουµε
εδώ, ότι λόγω τής σύστασης, τής κοινωνικής διαστρωµά-
τωσης, πολλοί ∆ήµαρχοι Ελατείας, αρχίζοντας από τα
παλαιότερα χρόνια, ήσαν Σαρακατσάνοι, όπως ο Πεπό-
νας, ο Χέβας, ο ∆ηµακίδης, κ.λ.π. ενώ και άλλοι συνοικι-
στές µε στρατιωτική ιδιότητα, καταγράφονται, όπως ο
Λιακατάς, ο Βουλπιώτης, ο Μακρής και άλλοι, από την ο-
ροσειρά τής Πίνδου. Στα ίχνη τών Σαρακατσάνων, µάς ο-
δηγεί, εκτός τών άλλων, σήµερα, µία διασωθείσα κασέλα,
από τήν παλαιά, ήδη κατεδαφισµενη οικία, τού ∆ηµάρχου
Ελατείας ∆.Πεπόνα,* πού η τύχη διαφύλαξε, και, µάς αφη-
γείται µε το δικό της τρόπο, τήν ιδιοπροσωπία και την κα-
λαισθησία, τών προγόνων µας αυτών, πού κρύβεται κάτω,
από τήν σκόνη τής ιστορίας. Φωτο 2 -3.

* Η οικία τού ταγµατάρχη τής Οθωνικής Φάλαγγας ∆.
Πεπόνα, βρισκόταν στο κέντρο τής Ελατείας, κατά διαδο-
χήν δε, τού Αναγνώστη Σαντά, Αθ. Σταµόπουλου, είναι το
πατρικό µου.

Ελευθερία ή ασφάλεια;
Κων/νου Ηλ. Μήτσιου

Ζούµε σε εποχή φόβου και ανασφάλειας. Ο κίνδυνος έγι-
νε φόβος και ο φόβος µετατράπηκε σε πανικό. Περιδεής ο
άνθρωπος µπροστά στο µέλλον. Μια πραγµατική τροµολο-
γία αναπτύχθηκε, που προκαλεί ισόβια ψυχολογική εµβά-
πτιση του ανθρώπου στο θάνατο. Βρισκόµαστε, λοιπόν,
µπροστά στο πρόβληµα της ανασφάλειας, το οποίο µετα-
βάλλει την καθηµερινότητα και απειλεί τα δικαιώµατα του
ανθρώπου.

Στη σηµερινή ελληνική κοινωνία, η γενίκευση του φόβου
και της ανασφάλειας δείχνει µάλλον να ενισχύονται από έ-
κνοµες ενέργειες που καταγράφονται στις καθηµερινές κι-
νητοποιήσεις. Την ίδια βαρύτητα, όµως, έχει και η προστα-
σία των ατοµικών δικαιωµάτων. Το ένα (η ανασφάλεια) δεν
πρέπει να αναιρεί το άλλο (ατοµικά δικαιώµατα) και ούτε
να αποτελεί πρόσχηµα για υπερβολές ή µανιχαϊκές ερµη-
νείες.

Στους δύο δίσκους της ζυγαριάς η ελευθερία και η ασφά-
λειά µας. Ένα πολύ δηµοφιλές και εκβιαστικό, αλλά µάλ-
λον επίπλαστο δίληµµα προκύπτει, ελευθερία ή ασφάλεια.
Έχουν την πολιτική βούληση οι πολιτικοί µας να εγγυη-
θούν τις ατοµικές ελευθερίες των πολιτών; Ποιος θα προ-
φυλάξει τον ανυποψίαστο πολίτη από µια πιθανή αυθαιρε-
σία;

Ακούγεται η άποψη κάποιων, στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη, ότι το κοινό πρέπει να θυσιάσει ελάχιστα τµήµατα
της προσωπικής του ελευθερίας στο βωµό της ασφάλειας
κατά της τροµοκρατίας και της εγκληµατικότητας. Ή, αν εµ-
φυτευθεί σε κάθε πολίτη ένα προσωπικό τσιπάκι, ώστε να
παρακολουθούνται όλοι, τότε ασφαλώς θα πιαστούν όλοι
οι κακοποιοί και θα αντιµετωπιστεί µε επιτυχία η εγκληµατι-
κότητα. Αλλά τότε θα έχουµε κοινωνία υπό επιτήρηση, ορ-
γουελικού τύπου, κοινωνία του Μεγάλου Αδελφού.

Η εγγύηση της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολι-
τών και η αποφασιστικότητα για την προστασία των εθνι-
κών συµφερόντων, ευελπιστούµε ότι θα αποτελέσουν ε-
κτός από φραστικές κορόνες και κορυφαίο πολιτικό στοίχη-
µα για τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

kostasmitsios@yahoo.gr
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Φωτο 1. Στον αύλειο χώρο τής Αρχαιολογικής Συλλογής Ελατει-
ας, είχεν ιδρυθεί µια καλύβα, πού αινιττονταν την αρχαιότατη και
τήν νεώτερη σύνδεση τής Ελατειας, από την Νεολιθική, µέχρι την
νεώτερη εποχή και ώς εποπτικό υλικό. Και ώς απόδοση τιµής
στούς διαχρονικούς νοµάδες συνοικιστές . Σήµερα δεν υπάρχει.

Οι Σαρακατσάνοι ποιµένες, φερέοικοι και πλάνητες, µικρή σηµα-
σία έδιναν, σε χρειώδη, ενός νοικοκυριού, µε αντικείµενα ογκώ-
δη και δύσχρηστα, όπως έπιπλα, αρκούµενοι σε χρηστικές και
δοκιµασµένες, κατασκευές από τούς ίδιους, µε φυσικά υλικά,
τού ορεινού περιβάλλοντος, πού τα παρείχαν σε αφθονία, τα
δασώδη βοσκοτόπια και οι ικανότεροι δεξιοτέχνες, συνήθως α-
νώνυµοι σκάλιζαν, ετόρνευαν , σχηµατοποιούσαν, κατασκευά-
ζοντας κουτάλια, κόθρους κουδουνιών, ρόκες, γκλίτσες και α-
γκούτσες, σαρµανίτσες, βεδούρες και πλήθος άλλων ξύλινων
τέχνεργων, επί τών οποίων, παρατηρεί κανείς τήν καλαισθησία,
τήν ευρηµατικότητα και τα ξεχωριστά επισήµατα, αλλά και τήν
µοναδικότητα, πού έδιναν στα τέχνεργα των, πού περιλαµβά-
νουν λαϊκότροπα µοτίβα δάνεια, αλλά και πολλές άλλες επιδρά-
σεις, µε επικυριαρχία όµως τής ιδιοπροσωπίας των, πού είχε
θεµελιωθεί, στα πρότυπα µίας διαβίωσης, κοντά στήν Φύση, µα-
κριά από συγχρωτισµούς, πού τούς έδινε, βέβαια αυθεντικότη-
τα και πρωτοτυπία χαρακτηριστική, στα περισσότερα, εξ όσων
τούς αντιπροσωπεύουν. Η Σαρακατσάνικη κασέλα, είναι ένα τέ-

τοιο χαρακτηριστικό δείγµα, χειροποίητη, κατασκευασµένη από
πλατειές, πελεκητές σανίδες, µε τήν σκεπαρνιά, εργασµένες µε ε-
πιµέλεια, για την αρµογή τους θηλυκωτά, περαστά, χωρίς καρ-
φιά και λυόµενες, για εύκολη αποθήκευση και µεταφορά, υπα-
κούοντας στόν κανόνα, εύκολο- χρήσιµο, πού χαρακτήριζε τον
βίο τους. Ένα φυτικό χρώµα, βαθύχροο ερυθρό, είναι το πεδίο,
πού ο ανώνυµος τεχνουργός, ξεδιπλώνει τις δεισιδαιµονίες του,
τα αποτροπαϊκά του σύµβολα, µε βαθιές εγχαράξεις, στήν µυ-
στική του γλώσσα, ρόδακες εξάκτινους, περιγεγραµένους µε
τρείς τέλειους κύκλους, σε σχήµα περιστρεφόµενου ηλιακού δί-
σκου, συµµετρικές γραµµώσεις, ηµικύκλια, ενώ περιτρέχουν, ά-
νω κάτω οριζόντιες ενισχύσεις, τραβέρσες δουλεµένες, καµπυ-
λωτές. Ήταν η κασέλα, ένα πολυχρηστικό εργαλείο τού νοµαδι-
κού βίου, για τήν φύλαξη, αποθήκευση και µεταφορά τών τιµαλ-
φών και κειµηλίων, ακόµη και για χρήση, ώς κάθισµα στο κονά-
κι! Παρέµεινε δε στήν ίδια χρήση, από απροσδιόριστα βάθη
χρόνου, µέχρι τα µέσα τού 19ου αι. περίπου, πού αρχίζουν να
οριστικοποιούνται οι µόνιµες εγκαταστάσεις των, κατά τόπους.


